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 چکیده
های نوین با انتشار و ترویج  نگرش و باورهای خاص در مورد رابطه دختر و  گسترش رسانه

ها و وقوع مسائل فردی، اجتماعی و فرهنگی درخصوص کمیت  و   نه بروز دغدغهپسر، زمی

ها واقعا تا چته انتدازه    کیفی  رابطه این دو جنس را فراهم کرده اس . اما اینکه این رسانه

 صورت تجربی بررسی نشده اس . د بهبر نگرش جوانان از نظر رابطه با جنس مخالف مؤثرن

با روش کمی و تکنیک پیمایشی و بتا   1394که در سال مقاله حاضر حاصل تحقیقی بود 

ای  استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته با هدف بررسی تجربی ایتن رابطته در نمونته   

ای متناسب  طبقه-گیری تصادفی نفری از جوانان شهر بهبهان انجام شد. روش نمونه 387

هتای   برای انجام آزمون spss 22افزار  ها نرم با حجم به تفکیک جنسی  و ابزار تحلیل داده

های تحقیق،  تحلیل عامل اکتشافی، همبستگی و رگرسیون چندمتغیره بود. براساس یافته

یابی اینترنتی، سرگرمی و استفاده تفریحی از ماهواره و استفاده تعتاملی از موبایتل     دوس 

و احساستی  دار را بتا ابعتاد رفتتاری، شتناختی      همراه، باالترین همبستگی مثب  و معنتی 
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بلکته نتوع   اند. براساس نتایج تحقیق، نته اینترن ،  گرایش به رابطه با جنس مخالف داشته

کننده میزان گرایش به رابطه با جنس مختالف بتود. همینتین بعتد      استفاده از آن تعیین

تفریحتتی متتاهواره و ابعتتادا انفتترادی و تعتتاملی استتتفاده از موبایتتل بیشتتترین  -ستترگرمی 

دار را با گرایش به رابطته بتا جتنس مختالف داشتتند. درنهایت         عنیهمبستگی مثب  و م

ابعاد احساسی، شناختی های نوین متفاوت، تأثیر یکسانی بر  اینکه، میزان استفاده از رسانه

 پاسخگویان نسب  به گرایش به رابطه با جنس مخالف نداشتند.و رفتاری  

یابی اینترنتی، مصرف  ، دوس های نوین،گرایش به جنس مخالف رسانه: یکلید یها واژه

 خدمات اینترن 

 



 

 

 مقدمه

هتا و اکاانتا     ها، در کنار فراهم کردن فرصت   افزایش کمی و ارتقای کیفی رسانه
گیری کستالل و ککتا   امامتامی کایتندی نیتز       سابقه، زکینه شال گوناگون بی

ر هتر  تأثیر ارزش، فرهنگ و باورهای حاکم بت  انن؛ کسالل و ککا تی که تح  بوده
ای به ماکیه و از گروهتی بته گتروه     پذیرنن و نوع آنان از ماکیه ای تنوع کی ماکیه

ای  هتا در داکنته   دیگر فرق دارد.با فراگیریِ قنر  تأثیرگذاری و تأثیرپذیری رستانه 
هتا و در قممرویتی    و دولت   هتا  فراتر از توان کنارل نیروهای نظارتی کاننن خانواده

ای پیتنا کترده است .     سالل و ککا   خصتم  ویت ه  بروز و کنارل این کمهانی، 
گرفت ،   یا یک کمت  را دربرکتی   ، یک فرهنگ«چرخۀ فرهنگ»ذشاه که برخ ف گ

های ارتباطی به درون ماکیه اناقتال   کیانی درون یک فرهنگ تولین و ازطریق رسانه
یتک ککتور    ن ساخاار امامتامی و درون فرهنتگ    یاف  و توسط امضای درو کی

کمی فراتر  -اکنون این چرخه از کرزهای فرهنگی و کرزهای سیاسیشن؛ کصرف کی
کننی، باتومه به دیگرانتی در ستحوم کافتاو  و     یابی و هوی  رفاه اس  و هوی 

(. وضتیی  یادشتنه   261: 1379گیرد) کناظر قالم،  هزاران هوی  دیگر صور  کی
هتا در دو   های حاکم بر مواکع یتا رستانه   بحث کهم سازگاری یا ناسازگاری ارزش

سحح کمی و مهانی را پررنگ کرده اس  یینتی همتاهنگی یتا تیتاره فرهنتگ و      
هتای   کننتنه برناکته   هتای تهیته و کناترل    هتا یتا ستازکان    های حاکم بر دولت   ارزش
ها،مواکع و اماماماتی کته از   های دیگر دول  های مهانی با فرهنگ و ارزش رسانه

 شونن.   ای کاأثر کی های رسانه این برناکه
هتای ستنای و    ارزشکمننان ایرانی با کایتاره دانستان   یکار کحققان و اننیب
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های غربی  های مهانی، فراگیر شنن رسانه های اناکاری رسانه دینی ماکیه با ارزش
داننتن)ناولی   های دینی و مرفی ماکیه کی را  کومب به چالش ککینه شنن ارزش

هتا و   آور ارزش هتا پیتا    نه(. در چنین وضییای، رسا1387؛ کچویان، 1386ساکانی، 
های سنای و ماکل نوسازی ماکیه تمقی شتنه و   های نو، فاصمه گرفان از ارزش اینه

شتود )وطنتی و    گرایتی دانستاه کتی    ستاز فروپاشتی ستن     ها زکینه اسافاده از رسانه
های بسیار نیروکنن شتیوه   کقاوک  درکقابل ماذبههایی که  (. رسانه31: 1392سامی،

ای که دقیقتا  کیحتوف    رای موانان، بسیار دشوار اس . شیوه زننگیزننگی  آنان  ب
تتر از تستمیم    به قوای شهو  و غضب در نفس و کآال  تن دردادن به آن بسیار سهل

: 1384تر نفس اس  که کسامز  انضباط روم اس )نصتر،   شنن درکقابل قوای مالی
و کانومنتن؛   هتا، کایتند   (. هرچنن داکنته و نمتود ایتن تیتاره و ناستازگاری     185
تترین کحتل بتروز چنتین      یاتی از کهتم   شک، در ماکیته و فرهنتگ ایرانتی،    بنون

هایی به داکنه و کیفیت  روابتط دخاتران و پستران قبتل از ازدواو کربتوط        تیاره
» شود. زیرا براساس دین و مرف ستنای کتا رابحته بتین دخاتر و پستر قبتل از         کی

با روابط آزاد کناکره و الگویافاته   ای دارد که شنه حنود و قوامن تیریف« کَحرَکی 
بسا تیتاره آشتاار دارد.الباته الز  بته ذکتر       های نوین تفاو  و چه در اکثر رسانه
هتا و   های کخامتف ستنی، منستی، سیاستی و .... نظرگتاه      ها و طیف اس  که گروه

 وص ارزیابی چنین وضییای ننارنن.های همانننی درخص نگرش
هزار کاربر اینارن  کقتا    200کیمیون و  33 براساس تحقیقا ، ایران با داشان

(. براستتاس منیتتنترین 1390ستتیزدهم مهتتان و اول خاورکیانتته را دارد)کتترادی، 
هزار نفر کاربر اینارنت  ومتود دارد کته     700کیمیون و  56آکارها، در ایران بالغ بر 

رار کنننه از اینارنت  در خاورکیانته قت    این کهم، ایران را در صنر ککورهای اسافاده
: 1397)صالحی، ممران؛ مابنینی، بمارک؛ مزیزی، شتماکی و ککتاورز ،    داده اس 

کستأله روابتط   نومی با   درصن نوموانان به 70تا  30همچنین، در ایران حنود  .(14
؛ 1391آبتادی و ستیاد ،    )حستینی دولت     درگیتر هستانن  منسی پیش از ازدواو 

ساله سراسر ککور،  19تا  14نان (. در تحقیقی دیگر در کورد نوموا1384گمزاری، 
 35دهتن و   انن که کسالل منسی فارشان را آزار کتی  درصن از افراد منوان کرده 45



 145     های ارتباطی نوین و نگرش نسبت به رابطه با جنس مخالف مصرف رسانه

آبتادی و ستیاد ،    )حسینی دول  انن خاطر کسالل منسی به دردسر افااده درصن به
 55 دهتن  خصتوص، ناتایت تحقیقتا  نکتان کتی      (. درهمین1381؛ کیرباقری، 1391

 درصتن  30انن، که از این تیتناد،   شاهکخالف خود ارتباط دا درصن موانان با منس
انتن.   دانساه رابحه برقراری از خود انگیزه را درصن رابحه منسی 14دوسای و  رابحه
و  نتن  ا هدرصن با بیش از یک نفر دوس  بود 57تنها با یک نفر و از آنان، درصن  43

نهایاا ایناه ایتن روابتط   . به آکیزش منسی کنجر شنه اس  آناندرصن از  24رابحه 
 ها به رابحه منسی کنجر شتنه  های خوزساان و گی ن بیش از دیگر اساان در اساان
 (.1388، سای  تحمیمی خبری مصر ایران، 1388)سازکان کمی موانان،  اس 
های نتوین ستم     م وه نوع اسافاده موانان ایرانی از اینارن  و سایر رسانه به

فرهنتگ متوانی    گیری نومی خرده سی و به سم  شالو سویی، تا حن زیادی، من
کتی دی   2014ستال  در « گوگتل ترنتن  »اساس آخرین آکتار  برکیل پینا کرده اس . 

بیکارین واژه مساجوشنه ایرانیان در کحاوای تصویری فضای اینارنت   و ستای    
های ماس، دخار، زن، لباس، زیبا و فیمم در کنار یتک واژه   فیمارشنه یوتیوب؛ واژه

های کافتاو  از   (. م وه بر انواع اسافاده1393)روزناکه موان، ساهجن بوده اس ک
انتواع کافتاو  و   توانن ابیتاد و   ها، روابط دخار و پسر نیز کی اینارن  و سایر رسانه

 کانومی پینا کنن.
شود کته بته    به تما  ابزارهای غیرشخصی ارتباط گفاه کیارتباطی نوین  های رسانه

 .یابنتن  طورکستاقیم بته کخاطبتان اناقتال کتی      های دیناری یا شنیناری بته  وسیمه آن، پیا 
(. 1381)ضتمیری،   هستانن  ارتباطی نتوین های  درزکره رسانه کوبایل کاهواره و اینارن ،

هتا رایانته کخامتف قممتناد کترد کته از        ای مظتیم از کیمیتون   توان شتباه  ینارن  را کیا
شنه کایتند بته    تییین  یق و اهناف ازپیشهای کافاو  با کاربران گوناگون و با م شباه

شمول واحن و در کقیاس مهانی بته   صور  یک شباه مهان ومود آکنه که درنهای  به
شناسی، یک سیستام یتا بته تیبیتری دیگتر       هم کاصل شنه اس . اینارن  از نظر ماکیه

ی که از مناصر اصمی سیسام اینارنت  یینت    ای ماکیه ؛کنخمی بر ماکیه الاارونیک اس 
 و( کننتتنگان عیتتتوز) هتتا واستتحه ،(کتترتبط هتتای شتتباه ایتت هتتا  یستتاتولینکنننگان)

 (.  72: 1380،یکحسنتکایل شنه اس  )( کاربران) کنننگان کصرف
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های دریتافای از نقتاط کخامتف را     توانن سیگنال ای اس  که کی وسیمه  کاهواره
تواننتن   رافااده کیاساس، ساکنین کناطق دو به هر نقحه کورد نظر دیگر بفرسان. براین

هتتای ممیتتی، ارتبتتاط ختتود را برقتترار ستتازنن    ستتادگی بتتا برپتتایی گیرنتتنه  بتته
حمل اس  که بترای   یک وسیمه شخصی و قابل . کوبایل، نیز)183: 1381)دادگران،

های هوشمنن آن م وه بر ارسال و دریافت    و کنل رود کار کی ارتباط از راه دور به
هتای صتوتی و      و ارستال کمیت ، تصتویر و فایتل    پیا ، توانایی اتصال بته اینارنت  
 تصویری با حجم باال را دارد. 

در این کقاله، کاغیر وابساه و هنف، کیزان گرایش به رابحه با متنس کختالف   
های کثب  و کنفی یتا احاتا     یابی گرایش مبار  اس  از ارزش موانان بوده اس .

هتا چگتونگی    ع. گترایش ، اشخاص و وقتای شی کحموب یا ناکحموب درباره اشیاارز
دهن. کسی که به کوضومی گرایش کثبت  یتا    احساس هرکس را به چیزی نکان کی

دهن. بخکتی از ایتن واکتنش     کنفی دارد، دربرابر آن واکنش کثب  یا کنفی نکان کی
کمان اس  به صور  اظهارمقیتنه دربتاره کوضتوع و بختش دیگتر بتا رفاتار او        

(. گرایش به رابحه با منس کختالف  Robbins, 1993گر شود ) دربرابر کوضوع مموه
شتاکل  بیتن احساستی    در سه بین احساسی، شناخای و رفااری ارزیابی شنه اس .

، بیتن شتناخای   .انگیتزد  در شتخ  برکتی   گترایش احساساتی است  کته کوضتوع    
های  که کبانی بر کحالیه واقیی دارد  گرایشاط ماتی اس  که فرد درباره کوضوع 

 یا کیایب یک پنینه و یا شتی  است . بیتن رفاتاری گترایش،      کربوط از قبیل کزایا
کنن تا در برخورد  شخ  را آکاده کی نگرشیینی،  اس .نومی آکادگی برای ممل 

های اساستی ایتن    از وی گی (.1388 کریمی،) با کوضوع رفااری از خود نکان دهن
هتای   رسانه کقاله، درکنار تومه به سه بین نگرش، بررسی انواع اسافاده از هریک از

ترتیب، ابانا با کمک آزکون تحمیل ماکل اکاکتافی انتواع    ارتباطی نوین اس . بنین
(. ستسس، رابحته   3شن) منول های کورد بررسی ککخ   کخامف هریک از رسانه

 .هریک از این ابیاد با ابیاد کاغیر وابساه بررسی شننن
ط بتین دو  الز  به ذکر اس  حساسی  فرهنگی نسب  به کمی  و کیفی  رواب

ها و اقوا  ایرانی یاسان نیس . براساس تحقیقا ،  منس در بین همه کناطق، اساان
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هتای ناکوستی در    اساان خوزساان بین از اساان سیساان و بموچساان، رتبه دو  قال
داده  هتای ر   درصن از قاتل  40ککور را به خود اخاصاص داده اس  به طوری که 

منتوان   (. بهبهان بته 114: 1370ی اس )محاشنه، های ناکوس در اساان کربوط به قال
و  ستنای  نستباا  شهری ماکیه آکاری این کحالیه، یای از شهرهای اساان خوزساان،

 ، لر و مرب و پایبنتن بته   های فارس ترکیب ممییای آن را افرادی کرکب از قوکی 
 (.1387دهن)کوسایی،  تکایل کی های گذشاه اماقادا  و ارزش

هنف اساسی کقاله، پاسخگویی بته ستواال     کرشنه در باال،باتومه به کوارد ذ
های ارتباطی نوین بر گرایش موانتان   زیر اس : تأثیر کیزان و نوع اسافاده از رسانه

های نوین تأثیر یاستانی بتر    به رابحه با منس کخالف چگونه اس ؟ آیا همه رسانه
ها تأثیر یاسانی  ن رسانهکیزان گرایش به این روابط دارنن؟ آیا اسافاده کافاو  از ای

بر کیزان گرایش به رابحه با منس کخالف دارنن؟ آیا کیتزان گترایش بته رابحته بتا      
 منس کخالف در هر سه بین احساسی، شناخای و رفااری یاسان اس ؟

 مرور پیشینه تحقیق

رابحه با منس کخالف و مواکتل کترتبط بتا    »( با بررسی 1389)  کیرزایی و برغمنی
ها، نحوه استافاده از اینارنت ، شترایط دوستاان،      بین گرایش به رسانهپی بردنن « آن

هتا و گترایش بته     گرایش به نوع حجاب، کذهبی بودن پاستخگویان و ختانواده آن  
داری ومود دارد. رفتاهی، گتودرزی و کیرزایتی     رابحه با منس کخالف رابحه کینی

ای پتیش از  گیتری رابحته دوست    بررسی مواکل کؤثر بر شتال »( با 1391چهارراهی)
دانکتگاه آزاد است کی واحتن    « ازدواو بین دخاران و پسران از دینگاه دانکتجویان 

گیتری رابحته    انن مواکل فردی، خانوادگی و امامامی بر شال کرودش ، نکان داده
( بتا  1395نوغانی دخت  بهمنتی و کحمتنی)   انن.  دوسای پیش از ازدواو کؤثر بوده

بتاب   ای در کحالیته باط بتا متنس کختالف:    گرایش به ارت »پ وهکی کیفی پیراکون 
دلیتل ککتا   متاطفی،     به نوموانان کوردکحالیه پی بردنن« نوموانان پسرِ ککهن

 وساان بته رابحته بتا متنس کختالف روی     یافان اکیال و مضوی  در گروه د شن 
ای اس  که  در حام پروژه کوردکحالیه رابحه با منس کخالف برای افراد .انن آورده

بامث  ،کننن بخکی از هوی  امامامی و نیاز منسی خود را برطرف کیازطریق آن 
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دست  بیاورنتن و از    شتان پتذیرش امامتامی الز  را بته     شود در گروه دوساان کی
 ها برخوردار شونن. قنر  و نفوذ امامامی بیکاری در بین همسن و سال

توانتن دوستای را    چگونته اینارنت  کتی   » کته ختود   ه( در کحالیت 2008) 1بریت
شتنه در فضتای کجتازی،     دهن که کقنار کااتبا  نوشتاه  ، نکان کی«ارش دهن؟گس

شنن در خود و شخصی  دوساان اینارناتی و   تر شنن دوسای و دقیق تر بامث ممیق
 .دشو تر کی های قوی اینارن  بامث ترویت دوسای

های منسی بتر    سای  تاثیر وب»با بررسی ( 2009) 2براون کورویل و روماس
 4/55در کراکز بهناشای شتهر نیویتورک پتی بردنتن     « رهای نومواناننگرش و رفاا

های منسی دسارسی داشانن،  نوموانانی که بته ایتن    درصن افراد، آشاارا به سای 
ها دسارسی داشانن  نمرا  بتاالتری در رفاارهتای منستی داشتانن، چنتنین       سای 

بتود کته بته     شریک منسی داشانن و رفاارهای منسی آنها دو تا سه برابتر کستانی  
( 2010) 3هایی دسارسی نناشتانن. برستاکین، بتوردو، فیکتر و گتروب      چنین سای 

نکان دادنن موانانی که تجربه رابحه منسی نناشانن، بیکار از موانتانی کته تجربته    
هتای   های شتباه  انن. اکا آنان برناکه ای تماشا کرده انن تمویزیون کاهواره منسی داشاه

 انن. کرده کربوط به بزرگساالن را کمار تماشا کیهای  کوسیقی، منسی و شباه
نکتان  « ها سای  دوسای کاقابل منسی در وب»( با بررسی 2016) 4دانل و کهاا

دادنن اغمب امضای یک منس تمایل به رابحه با منس دیگر دارنن و تمایل کماری 
کان منستی کومتود در سته     391دهنن. تحمیل  به رابحه با همجنس خود نکان کی

 ایت تجتاوز، خصتوک ،   هتا شتاکل کحاتوای     نکان داد اغمب داستاان  5  ککهورسای
 و... بودنن. گریمنس د یسرکوب و سو اسافاده توسط امضا

 ادبیات و مبانی نظری تحقیق

های دیجیاالی برمستاه و   های نوین و فرهنگ ، اصح م رسانه1990  از اواسط دهه
                                                                                                                                 

1  . Bridge 

2  . Braun. Rojas 

3  . Bersamin, Bourdeau, Fisher and Grube 
4  . McDonnell & Mehta 

5  . TMZ ،Perez Hilton   ، Celebes  
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مناصتر اصتمی یتک فرهنتگ      ؛ و از(Chen, 2012)هتای اننیکتمننان   به کرکز بحتث 
 Lie andتبتنیل شتننن)   2طمبتی دالمتی   به یک فرهنتگ لتذ    1واسحه طمبی بی لذ 

Sorensen, 1996هایی کاننن تمفن همراه و اینارن  تصور از زکان و فضتا را   (. رسانه
های کمیتنی ارتبتاط، تیاکتل و فراغت  تبتنیل شننن؛اشتاال        ؛ به راه دگرگون کرده

انتن.   های امامامی کافاو  کنجر شتنه  داده و به ظهور شباهپیکین ارتباط را تغییر 
الین که مواکع را بتا برآینتنهای    های آن بوک، بازی هایی کاننن یوتیوب، فیس شباه

(. با ومتود توافتق   Ottestad and Quale, 2009انن) تأثیر قرار داده کثب  و کنفی تح 
نتنی در ارزیتابی و   هتا، اننیکتمننان نظتر همان    درخصوص چکمگیریِ تأثیر رسانه
 ای ننارنن.  کثب  یا کنفی بودن پیاکنهای رسانه

ای کومود در کوامهه با ظهتور و   های توده ای کرگ یا حناقل کاهش رسانه منه
ای منین کاننن کاهواره، به وی ه اینارن ، را مکن گرفانتن   های رسانه بسط تانولوژی

را نمتاد تغییتر قتنر  از     ای ستخن گفانتن. زیترا آنهتا     و از ظهور نسل منین رستانه 
کیاقتن است     3دانستانن. گیمتنر   های دیجیاالی کتی  ای به شباه های رسانه بوروکراسی
طور اساسی تیادل  به های منین با اناقال قنر  از نخبگان و اربابان قنر  تانولوژی

 دهنن. هرکسی ناچتار بته تغییتر یتا ستقوط کتردن است         فرهنگی قنر  را تغییر کی
(Freedman, 2010 بنا به گفاه تاپساو .)6یا نسل کبانتی بتر سترم    « 5نسل شباه» 4 

 ,Topscottهای پیکین کیموکا  بیکتاری دارد)  یابن و از هریک از نسل زودتر بموغ کی

های نو، فاصمه گترفان از   ها و اینه آور ارزش ها پیا  (. لرنر، کیاقن اس  رسانه7 :1998
و استافاده از رستانه بته فروپاشتی     های سنای و ماکل نوسازی ماکیته هستانن    ارزش
هتا،   کنن. این کار با باال رفان اناظارا  و توقیا ، بازشتنن افتق   گرایی کمک کی سن 

توانا شنن کرد  به تخیل ورزینن و خواهان متایگزینی شترایط زنتنگی بهاتر بترای      

                                                                                                                                 

1  . Instant 

2  . Constant 

3  . Gilder 

4  . Topscott 

5  . Net- generation 

6  . Warp Speed 
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 (.31: 1392د)وطنی و سامی،شو ی کیخود و خانواده، ممم
ای نتتوین را کومتتب  ط متتاتی و رستتانهای دیگتتر، توستتیه تانولتتوژی ا متتنه

های کصرفی و انواع منین کصرف موانان؛ تضییف  گیری و گسارش فرهنگ شال
شان  یا از بین رفان اکاان کنارل موانان و من  توانایی والنین در تکخی  دوساان

 هتای خصوصتی   هتای ارتبتاطی نتوین در اتتاق     و اسافاده از دیگر تولیتنا  رستانه  
(Pedrozo, 2013،) داننن. کی 

هتای کستمطپ پیکتین     های نوین، سیحره تئتوری  دنبالِ ظهور رسانه هرحال، به به
 Edgar  and: 152 تضییف) 2«شناخای و کارکردگرایی ماکیه 1ای ماکیه توده» کاننن 

Sedgwick, 2005ها  ، ارزیابی نقش کخاطبان رسانه3شناسی (؛ درموه، کاأثر از نکانه
ای  گونته  ها، بماه به منوان قربانیان صرف رسانه نه به تقوی  شن. کخاطبانی که دیگر

هتا هستانن، آنهتا را بته      ای درگیر تولیتنا  رستانه   طورفیاالنه شننن که به تصور کی
کننن که کمان اس  با نیتا  احامتاال  ایتنلولوژیای     های گوناگونی تفسیر کی شیوه

یاصر برحستب تبتادل   داری ک با تحمیل سرکایه بودریارتولینکنننگان درتقابل باشن. 
هتا قترار    تصتاویر و بازنمتایی   ، 4ها سمحه نکانه گوین مهان کیاصر تح  نمادین، کی

شود. بته   آن) مهان واقیی( کضمحل کی  دارد به کیزانی که تمایز بین نکانه و کرمع
ها اط ما  بیکاری نستب  بته توانتایی فهتم و      نظر بودریار، طیف گوناگون رسانه

کنجااوی »کننن تا مایی که آنها تنها کومب مذب نومی  مذب اشخاص تولین کی
برنتن،   ها همچنین  فضای خصوصتی را از بتین کتی    شونن. رسانه کی«  5گونه کسخره

 شتان بته   شونن، زیترا بتا ورود سترزده    صور  خصوصی کصرف کی هرچنن نوما به
چیتز   کننتن. هتی    ترین لحظا  کتا آن را بته فضتای ممتوکی تبتنیل کتی       خصوصی

 است   رفاه ه دگر تابو نیس  و تمایز بین فضای مموکی و خصوصی ازبینوم هی  به
(Boudrirald and Fleming, 1990.) 

                                                                                                                                 

1  . Mass Society 

2  . Sociological Functionalism 

3  . Semiotics 

4  . Signs 

5  . Ludic Curiosity 
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نقکه منیتن کحالیتا    »ها با طرم  از دیگر اننیکمننان حوزه رسانه 1کولنرای
هتتای پیکتتین،  کحوربتتودن رهیافتت  و ماکیتته  2و اناقتتاد از تمرکزگرایتتی« ای رستتانه
ای و روابتط کتا بتا     ای، فراگیرترین نهادهای رسانه سانهگوین اولوی  تحقیقا  ر کی

هتتای بیتترون از آن فضتتاهای نهتتادی، اهمیتت   آنهاستت  و تحقیتتق پیراکتتون رستتانه
منتوان ظترف    بته « ماکیته »م وه، با مهانی شتنن،   ایی(. بهای دارد)تمرکزگر حاشیه

از  کتا بایتن فراتتر    ناپنین شنه اس  و اکروز شناسی کنش امامامی در درون ماکیه
قترار دهتیم.    نیتز کتننظر   ، ستحوم کحمتی و کمتی را   «کمت  هتای دولت     کحنوده»

های سحح کمی  دارد: اول، آن بیانگر سوگیری نسب  به رسانه تمرکزگرایی سه پیاکن
ای بتر   و مهتانی  است . دو ، تمرکتز کحالیتا  رستانه     های کحمتی    و ممیه رسانه

دارنتن؛ تمویزیتون و فتیمم.     شود بیکارین کخاطبان را هایی اس  که فره کی رسانه
های کسمط اناکاری ستاخاه   هایی که بیرون از نظا  تومهی نسب  به رسانه سو ، بی

 (.Couldry,2006: 178-186) شونن و دریاف  کی
ای کولنرای کبانی بر چنن فره کهتم است . اول    نقکه منین کحالیا  رسانه

ای اصتمی،   هادهای رسانهکا نیازکننیم چیزهای خیمی بیکاری درباره اهمی  نسبی ن
ای در زننگی کرد  بنانیم و داکنه تنوع  ای و تأثیرا  غیررسانه دیگر تولینا  رسانه

هتا   شناخای را بفهمیم. دو ، با افزایش داکنه تنوع رسانه کابین افراد و انواع ماکیه فی
توانتن بتا فتره یتک کحتیط       شان، تحقیق کی و پیچینگی تصامنی تیاک   بالقوه

داکنته کستیرهای اناختابی کااثترِ افتراد در کحتیط        شنه، هم شن  اشباع به باواسحه
هتا در اکاتناد آنهتا اهمیت       ای را درنظر بگیرد و هم کسیرهایی را که رستانه  رسانه

طورکحمتق افتزایش یافاته،     هتا بته   کساقیم حناقمی دارنن. سو ، هرچنن مریان رسانه
چگونگیِ تفاو پ چگتالی   توزیع این مریان کمان اس  یانس  نباشن و فهمینن

بین فضای زننگی کن و شما، کحیط کاری یا زکینه فراغای یتا هتر زکینته     3ای رسانه
، و توزیتع  1، اناخاب 4ترتیب درگیری ای که به گانه دیگری کهم اس . کحورهای سه

                                                                                                                                 

1  . Couldry   
2  . Centralism  
3  . Media Density 

4  . Engagement 
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 (.Couldry,2006: 187انن) ناکینه شنه 2فضایی
کمی، تاثیتر و توستیه    های توان گف  مهانی شنن و تضییف ه کونی رسانه کی
، 3ای زدایتتی شتتنن رستتانه هتتای چننگانتته و همزکتتان، انبتتوه هتتایی بتتا قابمیتت  رستتانه
ای، ظهور و رشتن   شنن رسانه ای، تمرکززدایی و فردی شنن ارتباطا  رسانه غیرخحی
5ها و ابررسانه 4ابرکان

 (Freedman, 2010   کومب تحوال  اساسی در حوزه کحالیتا )
هتا   گیری مصر دو  رسانه ای از شال ضییای که کومب شن تا منهانن. و ها شنه رسانه

ای بتا   های منین ارتباطی کتاهواره  ها با ادغا  فناوری سخن بگوینن؛ مصری که رسانه
انتن؛   گیری نوع منینی از ماکیه شتنه  کومب ظهور و شال رایانه، اینارن  و کوبایل

انتن و تولیتن    رفاته  هتا ازبتین   کنننگان پیا  تضاد انحصاری کیان تولینکنننگان و کصرف
طرفه نخواهن بود، بماه در انحصار یک گتروه ختاص قترار نخواهتن      تنها دیگر یک نه

پتذیر،   نتومی انفجتارِ فنتاوریِ ارزان، انیحتاف    »گرف . کارک پاسار چنین وضتییای را 
کنن. کوایل چهار کقولته   توصیف کی (1377)پاسار، « ب فاصمه دردسارس و پرسرم 

 کنن: گونه کیرفی کی ای منین را شناسایی و اینه اصمی رسانه
 فردی )تمفن، تمفن همراه، ایمیل( رسانه ارتباطا  کیان -1
 ای( های وینیویی و رایانه رسانه ایفای نقش تیاکمی )بازی -2
 رسانه مساجوی اط ما  )اینارن  و تارنما( -3
رسانه ککتارک  ممیتی )اینارنت  از نظتر ممتوکی کتردن احساستا  و         -4

 (.1382)کک کولیل،  اماقادا (
هتا، افتزایش قتنر  اناختاب      باتومه به نظریا  باال که بیتانگر تیتند رستانه   

ناپذیر بتودن تتأثیرا     بینی حال، پیش ها و درمین کخاطبان، تاثیرا  روزافزون رسانه
تواننتن تاحتنزیادی بته ارزیتابی      های زیر کی آنها هسانن،اساخراو و ارزیابیِ فرضیه

 ها در حوزه روابط دخار و پسر کمک کننن:  سانهتأثیرا  ر

                                                                                                                                 

1  . Choice 

2  . Space Distribution 

3  . Media Demassification 

4  . Hyper text 

5  . Hyper Media 
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بین انواع کصارف اینارنای و گترایش بته رابحته بتا متنس کختالف رابحته         -
 داری ومود دارد. کینی
بین انواع کصارف کاهواره و گترایش بته رابحته بتا متنس کختالف رابحته         -
 داری ومود دارد. کینی
متنس کختالف رابحته    بین انواع کصارف کوبایتل و گترایش بته رابحته بتا       -
 داری ومود دارد. کینی

 شناسی تحقیق روش

 پیمتایش و ابتزار   تانیتک  و از کمتی بتوده   کورداسافاده در ایتن پت وهش   رویارد

 -15کمیه موانان  آکاری ماکیه اس . شنه ها اسافاده داده آوری ممع برای پرسکناکه
متنول  براستاس   کته  (1)هستانن  1394بهبهتان در ستال    ساله کجرد ساکن شتهر  29

 .اناختاب و کحالیته شتننن   به منوان ممیی  نمونته   از آنان نفر 387تیناد   کورگان
 .است   بتوده  ای کاناستب بتا حجتم بته تفایتک      گیری، تصتادفی طبقته   نمونه روش
منوان نمونته اناختاب و از هتر     گانه شهری، کح تی به ترتیب که از کناطق پنت بنین

وان نمونته اناختاب شتننن. کاغیرهتای     من صور  تصادفی به هایی به کحمه نیز بموک
هتای ارتبتاطی نتوین شتاکل اینارنت ،       ترتیتب، رستانه   کساقل و وابساه تحقیق، بته 

 انن. کاهواره، کوبایل و گرایش به رابحه با منس کخالف بوده
های ارتباطی نتوین ازطریتق پرسکتناکه کحقتق ستاخاه حتاوی        بررسی رسانه

  تا خیمی زیاد قرار داشتانن و پاستخگو   ای از اص سواالتی سنجینه شن که در داکنه
پرداخت . بررستی    هتا کتی   براساس نظر شخصی خود به اناخاب یای از این گزینه
هایی با طیف لیار  ارزیتابی   کاغیر گرایش به رابحه با منس کخالف ازطریق گویه

هتای کتاک  کتوافقم تتا کتاک  کختالفم اکاتناد داشتانن. پرسکتناکه           شن که از گزینه
هایی با طیف لیار  بتود کته کضتاکین     حاوی گویهاده برای هر دو کاغیر کورداساف

-حقیتق، در نظتر گترفان زکینته فرهنگتی      آنها براساس ادبیا  تجربتی و نظتری ت  
امامامی کحل کحالیه و شرایط سنی پاسخگویان، توسط کحققان تییین شن. کاغیتر  

صترف  گرایش به منس کختالف شتاکل ابیتاد احساستی، شتناخای و رفاتاری و ک      
بترای  های ارتباطی نوین شتاکل کصترف اینارنت ، کتاهواره و کوبایتل بتود.        رسانه
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ترتیب، از امابار صوری و تحمیل ماکل اکاکتافی   بهها،  ارزیابی امابار و پایایی گویه
ضتریب  ها) آلفای کرونبتا ( استافاده شتن.     و ضریب تییین همبساگی درونی گویه

، کصترف  /.92ه رابحته بتا متنس کختالف     کاغیرهای گرایش ب رایب 1آلفای کرونبا 
هتا   است . تحمیتل داده   /.88و کصرف کوبایتل  /. 72، کصرف کاهواره /. 76اینارن  

های تحمیل ماکل اکاکتافی، همبستاگی    برای انجا  آزکون 2spss 22 افزار ازطریق نر 
 و رگرسیون چننکاغیره صور  پذیرف .

 های افراد نمونه ویژگی

درصن  2/51نفر پاسخگویان این تحقیق  387از کجموع  های توصیفی براساس داده
درصن آنهتا در   9/74دهنن. از این تیناد  درصن را زنان تکایل کی 5/48را کردان و 
درصن فارس و  9/27درصن لر،  8/54انن.  درصن در روساا کاولن شنه 1/22شهر و 

نی ویان گتروه ست  درصن پاستخگ  9/19ها هسانن.  درصن مرب و سایر قوکی  3/17
درصتن گتروه ستنی    1/17سال و  24تا  20درصن گروه سنی  0/63، سال 19تا  15
است .   سال 6/13دهنن. کیانگین تحصی   این افراد  سال را تکایل کی 239تا  25
درصتن از آنتان، از کتاهواره استافاده      4/35درصن از پاستخگویان، درکقابتل    6/64
کردنن و تنها  ینارن  اسافاده کیدرصن از پاسخگویان از ا 4/89کردنن. همچنین،  کی
 کردنن. از این ابزار ارتباطی اسافاده نمی 6/10

 های مهم افراد موردبررسی  رصدی ویژگید توزیع. 1جدول 

 درصد متغیر

 ج سیت
 2/51 مرد
 8/48 ز 

 محل تولد
 9/74 شهر
 1/25 روستا

 گروه س ی
19-15 9/19 
24 -20 0/63 
29-25 1/17 

 - سال 6/21 میانگین س ی

                                                                                                                                 

1. Cronbach's Alpha 

2  . Statistical package for social science 
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 قومیت
 8/54 لر

 9/27 فارس
 3/17 عرب و سایر

 - دیپلم( سال ومعادل مدرک فوق 6/13 میانگین تحصیالت

 استفاده از ماهواره
 6/64 بله
 4/35 خیر

 استفاده از ای ترنت
 4/89 بله
 6/10 خیر

 های پژوهش یافته

زنظر کیزان گرایش آنتان  ، بیانگر توزیع درصنی پاسخگویان ا2و  1های مناول داده
به رابحه با منس کخالف در سه بین احساسی، شناخای و رفااری و کیانگین نمتره  

بنتنی افتراد براستاس     گانه اس . شیوه دستاه  پاسخگویان در هریک از این ابیاد سه
انحتراف کییتار است . براستاس توزیتع درصتنی پاستخگویان         ±فرکول کیانگین 

اسی و شناخای درصن پاسخگویانی که بته کیتزان   توان گف  در هر دو بین احس کی
انن بیکار از کسانی اس  که بته کیتزان    زیاد گرایش به رابحه با منس کخالف داشاه

درصتن بترای بیتن     2/15در صتن در کقابتل    8/24کم گترایش بته رابحته ننارنتن)     
درصن برای بین شناخای(. اکا برماس، در  1/18درصن در کقابل  5/22احساسی و 

نستب    ااری درصن کسانی که به کیزان کمی با منس کخالف رابحه دارنن بته بین رف
کیتزان زیتاد بتا متنس کختالف رابحته        ای بیکار از کسانی اس  که بته  ک حظه قابل
درصن زیاد(. براساس کقتنار کیتانگین نمتره     3/18درصن کم، درکقابل  6/27دارنن)

آنان اس  گرایش پاسخگویان  افراد که در هر سه بین باالتر از کیانگین واقیی نمره
ویت ه در ابیتاد احساستی و شتناخای، نستباا       به برقراری رابحه با منس کخالف، به
 گویه با طیف لیار (. 5بوده اس ) 5/12باالس . کیانگین واقیی هر سه بین 

 توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان براساس میزان گرایش به جنس مخالف. 2جدول 

 کل دزیا متوسط کم ابعاد
 میانگین

 انحراف معیار

 احساسی
 58/16 387 96 233 59 تعداد
 1/5 100 8/24 0/60 2/15 درصد

 ش اختی
 78/16 387 87 230 70 تعداد
 7/4 100 5/22 4/59 1/18 درصد
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 رفتاری
 23/15 387 71 209 107 تعداد
 5/5 100 3/18 1/54 6/27 درصد

 کلی
 58/48 387 65 250 72 تعداد
 01/14 100 8/16 6/64 6/18 درصد

 ای بندی انواع مصارف رسانه دسته

 های ارتباطی نوین و اجزای مربوطه و ضریب تبیین آنها ای رسانه ابعاد مصرف رسانه .3جدول 

 شده واریانس تبیین مقدار ویژه بار عاملی موارد عامل متغیر

 ای ترنت

 یابی اطالع
 65/0 کسب اخبار

3/5 

7/55 

 65/0 اده علمیاستف
 68/0 کسب آگاهی

 خدماتی

 58/0 خرید کرد 

1/3 
خدمات بانکی وپرداخت قبوض، انتقال وجه 

 و ...(
63/0 

 61/0 ایمیل زد 

 یابی دوست
 75/0 چت کرد 

1/5 
 71/0 یابی دوست

 ماهواره

الگو و 
 یابی مهارت

آش ایی با آخرین مدل لباس و سبک 
 پوشش

77/0 

 71/0 یادگیری رقص ایرانی و خارجی 12
هایی ه ری، آشپزی و  یادگیری مهارت

 آرایشگری
64/0 

 -سرگرمی 
 تفریحی

 74/0 برای فرار از ت هایی و پر کرد  اوقات فراغت

4 
 74/0 های اصیل و بدو  سانسور تماشای برنامه

 65/0 ای های ماهواره ها و فیلم تماشای سریال
های تلویزیو  ورسانه  جاذب نبود  برنامه

 ملی(
64/0 

 کسب خبر
 70/0 کسب خبرهای ورزشی

3/3 
 50/0 کسب خبر در مورد سیاست مدارا  کشورم

 موبایل

 انفرادی
 57/0 گوش داد  به موسیقی

 73/0 تماشای فیلم 1/11
 74/0 دانلود عکس، فیلم و موسیقی

 تعاملی

وایبر، فیس بوک، تانگو، الین،  واتس آپ،
 ویچت و

81/0 
8/11 

 77/0 چت کرد 
 82/0 ارسال کلیپ و کس

Sig= 0/000     76+  1آزمو  برازندگی تحلیل عامل       ./Chi-square=  2776 

                                                                                                                                 

1  . Bartlett  & KMO 
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ای از آزکتتون تحمیتتل متتاکمی  بنتتنی انتتواع کصتترف رستتانه بتترای تمختتی  و دستتاه
راساس ناایت آزکتون تحمیتل ماکتل کصتارف اینارنت  را      یافاه اسافاده شن. ب چرخش

یتابی؛ کصتارف کتاهواره را     یابی، اسافاده خنکاتی و دوس  توان در سه نوع اط ع کی
تفریحی و کسب اخبار؛ و کوبایل  –یابی، سرگرکی  توان در سه نوع الگو و کهار  کی

(؛ سته متاکمی   3منولبننی کرد) توان در دو نوع اسافاده انفرادی و تیاکمی دساه را کی
 ل کصارف اینارنای را تبیین کننن.درصن از واریانس ک 55/ 7انن  که توانساه

گانه کصرف  یابی اینارنای، در بین انواع سه دوس   ،4های منول  براساس داده
دار را بتا گترایش بته رابحته بتا       اینارنای، باالترین همبساگی کساقیم، کثب  و کینی

مبساگی این کاغیر با ابیاد احساسی و شناخای گرایش /.(. ه55منس کخالف دارد)
/. اس . کصرف خنکاتی اینارن  نیتز بتا دو   39/. و 41ترتیب،  به منس کخالف، به

بین رفااری و احساسی رابحه با منس کخالف همبساگی کساقیم و کثب  دارد. اکتا  
اگی یتک از ابیتاد رابحته بتا متنس کختالف همبست        یابی اینارنای با هتی   بین اط ع

 بساگی خیمی ضییف با بین احساسی(.به مز همداری ننارد ) کینی

 ماتریس همبستگی ابعاد مصرفی اینترنت با ابعاد گرایش به رابطه با جنس مخالف .4جدول 

 ابعاد گرایش به رابطه با ج س مخالف

مصارف 
 ای ترنت

 کلی رفتاری ش اختی احساسی 
 08/0 06/0 06/0 10/0* یابی اطالع
** 39/0** 41/0** یابی دوست

 55/0 **50/0 
 16/0** 23/0** 07/0 12/0* خدماتی

 .درصن کینادار اس  99** رابحه در سحح درصن کینادار اس . 95بحه در سحح *را

تفریحتی بتاالترین همبستاگی     -کصترف سترگرکی     ،5هتای متنول    براساس داده
/.(. اکتا  38منس کخالف دارد)گانه گرایش به رابحه با  کساقیم و کثب  را با ابیاد سه

یک از ابیاد گرایش به رابحه با متنس   یابی با هی  همبساگی کصرف الگو و کهار 
دار نیس ) به مز همبساگی ضییف با بین رفااری(. کسب خبتر نیتز    کخالف کینی

همبساگی نسباا ضییفی با ابیاد احساسی و رفاتاری گترایش بته رابحته بتا متنس       
توان گف  هر سه بین الگتو و   ای کی انواع کصارف کاهوارهبا کقایسه کخالف دارنن. 

یابی، سرگرکی و تفریحی و کسب خبر بیکارین همبساگی را با بین رفااری  کهار 
 دارنن.
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 ماتریس همبستگی بین ابعاد مصرفی ماهواره و ابعاد گرایش به رابطه با جنس مخالف .5جدول 

انواع مصارف 
 ماهواره

 ج س مخالف ابعاد گرایش به رابطه با
 کلی رفتاری ش اختی احساسی 

 049/0 139/0* 012/0 -030/0 یابی الگو و مهارت
** 352/0** 321/0** تفریحی -سرگرمی

 387/0 **400/0 
 178/0** 187/0** 097/0 186/0** کسب خبر

 درصن کینادار اس . 99** رابحه در سحح  درصن کینادار اس . 95حه در سحح *راب

همبساگی کثب  و کیناداری بین انواع کصارف انفرادی  6های منول  دادهبر اساس 
ومود دارد که ایتن کقتنار در    و تیاکمی کوبایل با گرایش به رابحه با منس کخالف

نتوع استافاده از    نااه مالب ایناته همبستاگی هتر دو    بین رفااری بیکارین اس .
 دار اس . نیکوبایل با هر سه بین گرایش به رابحه با منس کخالف کی

 های موبایل با ابعاد گرایش به رابطه با جنس مخالف ماتریس همبستگی انواع مصرف گوشی .6جدول 

 ابعاد گرایش به رابطه با ج س مخالف 

انواع استفاده از 
 موبایل

 کلی رفتاری ش اختی احساسی 
 254/0** 291/0** 203/0** 194/0** انفرادی
** 244/0** 228/0** تعاملی

 387/0 **318/0 

 درصن کینادار اس . 99** رابحه در سحح  درصن کینادار اس . 95حه در سحح *راب

برای ارزیابی قنر  تبیینی کل و تییتین تتأثیر ویت ه کاغیرهتای تحقیتق از آزکتون       
آزکون برای بین احساستی)منول  رگرسیون چننکاغیره اسافاده شن. براساس ناایت 

یتابی   (، کسب خبر، الگو و کهار اینارن یابی)  توان گف  چهار کاغیر دوس کی( 7
درصتن از   25انن که توانسانن  تفریحی) کاهواره( در کیادله باقی کاننه -سرگرکی  و

واریتتانس کمتتی کاغیتتر وابستتاه را تبیتتین کننتتن. براستتاس ضتترایب باتتا، ضتتریب    
ر یابی اینارنای بیش از دوبرابر تأثیر هریک از سته کاغیتر دیگت    کنننگی دوس  تییین
یتابی   /.(. از ناا  مالب تومه ایناه تأثیر کصرف الگو و کهار  =39/0Betaاس )
ای بر گرایش احساسی رابحه با منس کخالف کنفتی است  و کقتنار تتأثیر      کاهواره

 ای بیکار اس . کساقل آن از سایر ابیاد کصرف کاهواره

 نس مخالف با روش گام به گامبا ج آزمون رگرسیون چند متغیره بعد احساسی گرایش به رابطه .7جدول 

 R R2 بی ی ک  ده  متغیر پیش
B Beta T Sig 

 42/0 یابی دوست
46/0 

182/0 
220/0 

599/0 391/0 9/5 000/0 
 007/0 7/2 160/0 264/0 کسب خبر
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 48/0 یابی الگو و مهارت
50/0 

235/0 
254/0 

201/0- 166/0- 6/2- 008/0 
 016/0 4/2 160/0 168/0 تفریحی -سرگرمی 

بیتن شتناخای گترایش بته     کنننه  بینی پیش کاغیر ترین ، قوی7 براساس ناایت منول
درصتن   8/16این کاغیتر   که تا مایی اس  یابی دوس ، کاغیر رابحه با منس کخالف

تفریحتی   -سترگرکی   کاغیتر  بتا ورود  این بیتن را تبیتین کترده است .     از واریانس
دهتن ایتن    رستن کته نکتان کتی     کیرصن د7/20به کنل، ضریب تییین به  )کاهواره(
براستاس ضترایب باتا،    افتزوده است .    کتنل  بینی درصن به قنر  پیش 9/3کاغیر، 

تفریحتتی  -و ستترگرکی   =322/0Betaیتتابی بتتا باتتای  کاغیرهتتای کستتاقل دوستت 
به ترتیب بیکارین سهم را در تبیتین بیتن شتناخای     =270/0Beta)کاهواره( با باای 

درصتن   9/22خالف دارنن. همه کاغیرها با هم توانستانن  گرایش به رابحه با منس ک
 بحه با منس کخالف را تبیین کننن.واریانس بین شناخای گرایش به را

 با جنس مخالف آزمون رگرسیون چندمتغیره بعد شناختی گرایش به رابطه .8جدول 

 R R2 بی ی ک  ده  متغیرهای پیش
B Beta T Sig 

 410/0 یابی دوست
455/0 
478/0 

168/0 
207/0 
229/0 

447/0 322/0 8/4 000/0 
 000/0 9/3 270/0 242/0 تفریحی -سرگرمی 

 012/0 -5/2 -158/0 -172/0 یابی الگو و مهارت

بیتن رفاتاری گترایش بته     کنننه  بینی پیش کاغیر ترین ، قوی8 بر اساس ناایت منول
درصتن از   2/29تنهتایی   بته  کته  است   یتابی  دوست  ، کاغیتر  رابحه با منس کخالف

براساس ضرایب باای اسااننارد شنه، کاغیرهتای  کنن.  کی این بین را تبیین واریانس
یابی)کتتاهواره( بتتا باتتای  و اطتت ع  =544/0Betaیتتابی بتتا باتتای  کستتاقل دوستت 

198/0Beta= ترتیب بیکارین سهم را در تبیین بین شناخای گرایش بته رابحته بتا     به
درصتن از واریتانس بیتن     9/22توانستانن   منس کخالف دارنن. همه کاغیرها با هتم 

 شناخای گرایش به رابحه با منس کخالف را تبیین کننن.  

 با جنس مخالف آزمون رگرسیون چندمتغیره بعد رفتاری گرایش به رابطه .9 جدول

 R R2 بی ی ک  ده  متغیر پیش
B Beta T Sig 

 54/0 یابی دوست
57/0 

292/0 
331/0 

927/0 544/0 8/10 000/0 
 000/0 6/3 198/0 363/0 یابی العاط

گرایش دخار و پستر بته    کل کنننه بینی پیش کاغیر ترین ، قوی9 براساس ناایت منول
درصتن از واریتانس    26 تنهتایی  به که اس  یابی دوس ، کاغیر رابحه با منس کخالف
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ل، بته کتن   یابی)کاهواره( ورود کاغیر اط عکنن. با  کی گرایش کمی پاسخگویان را تبیین
درصتن بته قتنر      2/4دهن ایتن کاغیتر،    رسن که نکان کی کی 2/30ضریب تییین به 

 یابی الگو و کهار در آخرین کرحمه با اضافه شنن کاغیر، بین بینی افزوده اس .  پیش
براستاس ضترایب باتا، کاغیرهتای     رسن.  کی 4/33)کاهواره( به کنل، ضریب تییین به 

 =164/0Betaیابی)کاهواره( با باتای   و اط ع  =452/0Betaیابی با باای  کساقل دوس 
 ترتیب بیکارین سهم را در تبیین گرایش به رابحه با منس کخالف دارنن. به

 جنس مخالف با آزمون رگرسیون چندمتغیره گرایش دختر و پسر به رابطه .10جدول 

 R R2 ک  ده بی ی  متغیر پیش
B Beta T Sig 

 51/0 یابی دوست
55/0 
56/0 
57/0 

26/0 
30/0 
32/0 
33/0 

89/1 45/0 2/7 000/0 
 004/0 9/2 16/0 74/0 یابی اطالع
 003/0 9/2 19/0 53/0 تفریحی -سرگرمی 

 031/0 -1/2 -12/0 -41/0 یابی مهارت

 گیری بحث و نتیجه

های امامامی ماکیه کیاصر ایران که در یک دهه اخیر ذهن بستیاری   یای از پنینه
های ایرانی را درگیر کرده، کمی  و کیفیت  روابتط دخاتر و     دهاز کسئوالن و خانوا

پسر با منس کخالف، پیش از ازدواو رسمی است . در چنتن ستال اخیتر، توستیه      
بتا تغییتر دادن   تمفن همراه، اینارن  و کتاهواره،  خصوص  وسایل ارتباط ممیی، به

را درخصتوص   ها و کسئوالن های افراد، خانواده داکنه و کیفی  روابط افراد، دغنغه
ای،  کتارگیری ابزارهتای رستانه    این نوع روابط افزایش داده اس . زیترا اکتروزه بته   

گونه  توان یاف  که هی  بخکی از تجربه روزانه افراد شنه اس  و کمار کسی را کی
هتا، ورود   (. در کنتار رستانه  106: 1381)گیتننز،   ای را بته کتار نگیترد    ابزار رسانه

مموکی کاننن فضاهای آکوزشی، اشاغال، بتازار و... نیتز   گسارده زنان به قممروهای 
تر از همه حساستی  فرهنگتی و    به تسهیل بیکار چنین روابحی انجاکینه اس . کهم

امامامی افراد کا نسب  به داکنه و کیفی  این روابط اس  کته در کتوارد کایتندی    
نجاکتن. از  ا به بروز حوادث تأثربرانگیزی کاننن قال، خودککتی، درگیتری و ... کتی   

های نوین ارتباطی بتر گترایش بته     رو هنف پ وهش حاضر بررسی تاثیر رسانه این
 بین موانان شهر بهبهان بوده اس .رابحه با منس کخالف در 
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بر اساس ناایت تحقیق، انتواع کصترف اینارناتی تتاثیر یاستان و ککتابهی بتا        
یتابی   ، بین اط عگرایش به رابحه با منس کخالف ننارد. از سه بین کصرف اینارنای
داری بتا گترایش    شاکل کسب اخبار، اسافاده مممی و کسب آگاهی همبساگی کینی

به رابحه با منس کخالف ننارد. بین خنکاتی اینارن  شتاکل خریتن کتردن، ایمیتل     
زدن، انجا  اکور بانای و کالی، همبساگی بسیار ضتییفی بتا گترایش بته رابحته بتا       

دار با گرایش به منس  همبساگی کثب  و کینیمنس کخالف داشاه اس . باالترین 
یابی( کربوط است . ایتن    یابی اینارنای)چ  کردن و دوس  کخالف، به بین دوس 

کنننه گرایش بته متنس کختالف است  و بتاالترین       بینی کاغیر کوثرترین کاغیر پیش
همبساگی را با هر سه بین احساسی، شناخای و رفااری گرایش به رابحه بتا متنس   

کترده است . بنتابراین     درصن از تغییرا  کاغیر وابساه را تبیین  26اشاه و کخالف د
نته صترف استافاده از اینارنت ، بماته نتوع استافاده از اینارنت ،          تتوان گفت    کتی 
کنننه گرایش به رابحه با منس کخالف اس . هرچه شخ  زکان بیکتاری را   تییین

ی گفاگتو ستسری کنتن    هتا  در اینارن  برای ارتباطا  کجازی و چ  کردن در اتاق
یابتن. براستاس چتارچوب     گرایش وی برای ارتباط با منس کختالف افتزایش کتی   

 نظار  شتنین والتنین   یابی کحنود و تح  توان گف  درگذشاه دوس  نظری کی

 یتابی،  دوست   هتای  از ستای   اسافاده با موانان برخی اکروزه اکا گرف ؛ کی صور 

 آشتنا  افرادگوناگون درقممروهای گسارده  اب قادرنن آنها اکثال ها( و رو  )چ  گفاگو

اکتروزه   کردنتن،  فیالی  کتی  حقیقی و واقیی فضایی در که اول نسل شونن. برخ ف
گیترد کته زکینته تیتاک   و      کتی  صور  کحیط کجازی در بیکارین تیاکل موانان

هتا، کویتن تحقیقتا  پیکتین      انن. این یافاه های غیر همجنس را فراهم آورده دوسای
اس  که بیتانگر تتاثیر نحتوه استافاده از     ( 2008(، ویای)1389و کیرزایی) نیبرغم

 های آن ین بر گرایش به منس کخالف هسانن.   اینارن  و دوسای

براساس ناایت تحقیق رابحه کاهواره بتا گترایش بته متنس کختالف تتابع نتوع        
یتابی شتاکل    کصرف آن اس . از سه بین کصرف کتاهواره، همبستاگی بیتن کهتار     

های ایرانی و خارمی و آشنایی با آخترین ستبک    ری آشسزی، آرایکگری، رق یادگی
دار نبتود.  همچنتین در    لباس و پوشش با گرایش به رابحه بتا متنس کختالف کینتی    
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رابحته کنفتی و    -=126/0Betaیتابی بتا باتای     آزکون کمتی رگرستیون، کاغیتر کهتار     
هتای آکوزشتی    ناکهتوان گف  همه بر کیاوسی با گرایش به منس کخالف داش . کی

دهنتن.   تتاثیر قترار نمتی    ای رابحته بتا متنس کختالف را تحت       یابی کاهواره و کهار 
ای شاکل کسب خبرهای ورزشی و سیاستی   یابی کاهواره همبساگی ضییف بین اط ع

ای آن  تتوان تاحتنودی بته کحاتوای برناکته      با گرایش به رابحه با منس کخالف را کی
هتای اصتیل و    تفریحی کاهواره شاکل تماشتای برناکته   -نسب  داد. اکا بین سرگرکی 

هتای   کمتی، تماشتای شتوها و ستریال     های رستانه  بنون سانسور، ماذب نبودن برناکه
دار را بتا هتر سته بیتن احساستی،       خارمی، باالترین کیزان همبساگی کثبت  و کینتی  

حته  هایی که به راب شناخای و رفااری گرایش به منس کخالف داش . لذا ممنه برناکه
تفریحتی کتاهواره قترار     -زننتن. در ذیتل بیتن سترگرکی     با منس کخالف داکتن کتی  

هتای ارتبتاطی    های رسانه ها یای از وی گی گیرنن. براساس نظریه مصر دو  رسانه کی
هتای   تتوان گفت ، متذاب نبتودن برناکته      نوین کنارل گریزی دولاتی آنهاست . کتی   

زکینته   ای هتای کتاهواره   هتای شتباه   کهرناهای داخمی به همراهپ فراکنارلی بودنِ ب رسانه
هایی در بین موانان را فراهم کرده اس . وضتییای کته    اسافاده و رسو ِ چنین برناکه

در کقایسه با گذشاه و سن  کرسو  ماکیته، فضتای فاتری و گفامتانی منیتنی را      
مبتارتی، تولیتن    درخصوص داکنه رابحه با منس کخالف بین آنها فراهم کرده اس . به

هایی با کحاوای پورنوگرافی، ماشقانه و روابط آزاد، که ستنخیای بتا    ها و برناکه سریال
هتا و   های ایرانتی نتنارد، نگترش    های حاکم بر خانواده فرهنگ سنای ماکیه و ارزش

هتا   باورهای سنای و کذهبی  موانان ماکیه ایران را به چالش ککینه اس . این یافاته 
( که نکان دادنن استافاده  2010یکر و گروب)کوین پ وهش پیکین برساکین، بوردو، ف

کننتنگان   بینتی  های وینیویی کوسیقی، منسی و بزرگستاالن پتیش   از کاهواره و برناکه
 رونن. دار رابحه منسی به شمار کیکینا

دهن بین نوع کصرف کوبایل با گرایش به رابحه بتا متنس    ناایت تحقیق نکان کی
دی کوبایل شتاکل تماشتای فتیمم، ماتس و     کخالف رابحه ومود دارد. رابحه بین انفرا

دادن به کوسیقی، با هر سه بین احساسی، شناخای و رفاتاری رابحته بتا متنس      گوش
افزارهتای ارتبتاطی    دار اس . اکا بین تیاکمی کوبایل شتاکل نتر    کخالف کثب  و کینی
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کتردن و ارستال کمیت  و ماتس      بوک....،چت   آپ، فیس چ ، واتس الین، وایبر، وی
دار را با کاغیر وابساه گرایش به منس کخالف دارد.  همبساگی کثب  و کینیباالترین 

نااه مالب تومه ایناه هر دو بین انفرادی و تیاکمی کوبایتل بیکتارین تتاثیر را روی    
هتای هوشتمنن کوبایتل نیتز در      های اخیر گوشتی  بین رفااری گرایش دارنن. طی سال

هتای چننگانته    ن. ایتن ابتزار قابمیت    انت  های نوین ارتباطی قترار گرفاته   حوزه فناوری
منتوان اینارنت   یتا     تتوان بته   انتن کته کتی    شان فراهم کترده  منینی را برای کخاطبان

تترین وی گتی    ای کهتم  های همراه از آن نا  برد. طبتق نظریته همگرایتی رستانه     شباه
همتراه ایتن وی گتی را     های ارتباطی نتوین، تیتاکمی بتودن آنهاست  کته تمفتن       رسانه

های امامتامی   راحای با مضوی  در شباه ها به گونه رسانه اربر ازطریق اینداراس . ک
چ ، تانگو، باالتک   همراه )الین، وی افزارهای ارتباطی گوشی تمفن و با اسافاده از نر 

پتردازد، کمبودهتایی را کته در رابحته بتا متنس        و...( به تیاکل با منس کخالف کتی 
روس  ازطریق  این فضای کجتازی ارزان،   کخالف در فضای واقیی ماکیه با آن روبه

کنتن.   هزینه) ماطفی،اقاصادی، امامتامی، سیاستی و...( مبتران کتی     ناپذیر و کم کنارل
( سازگار است  کته براستاس    1384های تحقیق، با پ وهش سازکان کمی موانان) یافاه

همتراه بترای برقتراری روابتط دور از نظتار  والتنین، گستارش         آن موانان از تمفن
 .کننن های ماطفی و قرار ک قا  غیررسمی با منس کخالف اسافاده کی دوسای

 پیشنهادات

های خارمی نظیر کاهواره و اینارن  افتزایش   که هرچه گرایش به رسانه باتومه به این
شود رسانه کمتی   شود، پیکنهاد کی یابن، گرایش به رابحه با منس کخالف نیز بیکار کی

ها، متذاب و تخصصتی کتردن آنهتا، بیننتنگان را بته        با ارتقای کیفی  و تنوع برناکه
های ماکیه و خانواده ایرانی ستوق داده   های کاناسب با فرهنگ و ارزش سم  برناکه

هتای داخمتی ستسری کننتن.      تا باواننن زکان بیکاری از اوقا  فراغ  خود را با برناکه
ی، تغییترا   ا هتای رستانه   گتذاریِ برناکته   تر آناه، در بررسی، تتنوین و سیاست    کهم

 ای هتا( و تقاضتای رستانه    رستانه شی افراد و تنوع هردو منبته مرضته )  ارزشی و نگر
 کننظر قرارگیرد. ها و نیازهای کخامف آنان( های افراد، گروه )تفاو 

منوان یک ماکل کوثر در تنظتیم روابتط بتا متنس کختالف       توانن به ازدواو کی
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ای ازدواو موانان فراهم و کوانتع  های الز  بر شود زکینه ممل کنن، پس پیکنهاد کی
 و ککا   در این خصوص برطرف شود.

کنتن کته بتا     ای ایجتاب کتی   دو منبه تغییر در دو حوزه مرضه و تقاضای رسانه
احایاط بیکاری نسب  به ناایت این تحقیق برخورد شود. در حتوزه مرضته، سترم     

ان آشتاار است .   تحول و تغییرا  کمی و کیفی تانولوژی و پیاکنهای آنها بر همگت 
رواو اصح حاتی کاننتن مصتر سترم ، مصتر ارتباطتا  از راه دور، مصتر فضتای        

ای و  کجازی و... بیانگر این تغییرا  هسانن. در حوزه تقاضا نیز افزایش ستواد رستانه  
های فردی کاننن کوبایل به گسارش و آزادی بیکار کخاطبتان در   اسافاده از تانولوژی

توان گفت  کتا بتا نتومی تتأخرِ       ه انجاکینه اس . بنابراین کیهای دلخوا اناخاب برناکه
گذاریِ فرهنگتی بتا تحتوال      سرم  در نسب پ بینِ انجا  تحقیقا  مممی و سیاس 

تانولوژی و تغییرا  فرهنگی کوامه هستایم کته کستامز  تومته و تیمیتق بیکتاری       
  کمتی و  های تحقیقتا  اس . ومود و سرم پ تغییرا  در بازه زکانیِ گردآوری داده

تتوان   توانن به تکنین این تأخر کمک کنتن. بتراین کبنتا، کتی     های آنها، کی اناکار یافاه
گف  دگرگونیِ وضیی  و واقیی  فرهنگی و امامامی رابحته و نگترش نستب  بته     

( تا زکتان اناکتار   1394های این کقاله) آوری داده رابحه با منس کخالف از زکان ممع
ای و قممروهتای   هتای رستانه   می  و کیفی  تانولوژیآن نیازکنن تومه اس . زیرا ک

انن کته کستامز     تغییر و تحوالتی اساسی داشاه 1399تا  1394ارتباطی موانان از سال 
حساسی  و کناقه نسب  به ناایت این تحقیق و انجا  تحقیقا  بیکتار و منیتنتر در   

تیرکتاه   تتا  1379این حوزه اس .برای کثال، رشن کاربران اینارنت  در ایتران از ستال    
 (.1398)سای  اقاصادآن ین،  اس  بوده درصنی 981هزار و  24 ،1398

 های پژوهش محدودیت

انتتن، کماتتن استت  ناتتایت  آوری شتتنه هتتا در شتتهر بهبهتتان ممتتع از آنجتتا کتته داده
وی ه  ها، به آکنه با شهرهای دیگر هماهنگ نباشن. همچنین دسایابی به نمونه دس  به

تتر ایناته    ها سخ  و دشتوار بتوده است . کهتم     پرسکناکه دخاران، مه  پر کردن
هتا بتا    گیری افراد ومود نناشاه و دسایابی بته نمونته   چارچوب ماکیی برای نمونه

 های زیادی کوامه بوده اس . دشواری



 

 

 نوشت پی
 1390بر اساس سرشماری سال . 1

 منابع
حیار، تهران: کؤسسته  ی غ کحسین صال ، ترممهها مصر دو  رسانه(، 1377پاسار، کارک، )
 ایران.

بررستی ارتبتاط بتین الگوهتای     »(، 1391آبتادی، فاطمته؛ سیاد ،ستجاد، )    حسینی دول 
فرزننپروری و گرایش به ارتبتاط بتا متنس کختالف در بتین دانکتجویان دخاتر        
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